
 لرحمن الرحيمابسم اهلل 
 :َأمَّا بعد ؛والسَّالم َعلى َمْن الَ نَِبيَّ بَ ْعَده   الحمد هلل َوْحَده، َوالصَّالة

هَ  - حفظه اهلل تعالى- محمد بن هادي المدخلي. فضيلة الشيخ العالمة دل  َهَذا س َؤاٌل و جِّ
كلمات فيما يجري ): كلمٍة بعنوان السَُّؤال ِضْمنَ  َكاَن َهَذاو  الحدَّادي،َ  َيْحَي الحجوري َحْولَ 

شهر ذي  من 92 ليلة الخميس ِلَقائِِه بِأَبْ َنائِِه ِبَمِديَنِة الرياض ِحينَ  (على الساحة السلفية
 .الَحاِضرِينَ  على بَ ْعِض َأْسِئَلةِ  بِاإِلَجابَةِ  َوبَ ْعَدَها تَ َفضَّلَ  ه ،2349القعدة عام 

 
 [:-ىحفظه اهلل تعال-ي المدخل س َؤال  السَّاِئِل قَ َرَأه  الشَّيخ  محّمد بن هادي]

ْعَوِة  َفِضيَلة  الشَّْيِخ، َأْحَسَن اهلل ِإلَْيَك،: ْخَوت ِي، اْسَمع وا، يَ ق ول  إيَا  بِاهلل اْسَمع وا ذََكْرَت ر م وَز الدَّ
رَِح َمه  -الَواِدِعي َواألَْلَباني، َولَ ْم َتْذك ِر الشَّْيَخ م ْقِبل  في َهَذا الَعْصِر، اْبن بَاز، َواْبن ع ثَ ْيِمين،

ًعا، ه َو َما ،-اهلل َج ِميًعا، أَلَ ْم َيك ِن الشَّْيخ  َصاِحَب  قَاَل رَِح َمه  اهلل، َوأَنَا أَق ول  رَِح َم ه م  اهلل طَب ْ
 ؟الَيَمنِ  السُّنَِّة في الَفْضِل بَ ْعَد اهلل في َنْشرِ 

 [:-ىحفظه اهلل تعال – محّمد بن هادي المدخلي َجَواب  الشَّيخ  ]
َلك ْم َداِئماً ي  َعلِّق وَن َعَلى َمْن؟ َعَلى َهؤ اَلِء الثَّالَثَِة،  َوِتي، أَنَا ذََكْرت  َلك ْم َكاَلِمي، َوق  ْلت  إخْ  يَا

َتْسَمع وَن، َوق  ْلت  َلك ْم في َكاَلِمي،  أَنْ ت مْ  !!-رَِح َمه  اهلل-أَنِّي الَ َأع دُّ م ْقِباًل  َمْعَنى َهَذا اآلن َهل
اْبن  بَاز، قَاَل األَْلَباِني، قَاَل اْبن ع ثَ ْيِمين، قَاَل اْبن  بَاز،  قَالَ  -َوَهَذا الِذي نَ َراه  - ق وَن َداِئماً ي  َعلِّ 
اْبن ع ثَ ْيِمين، فَأَنَا اآلن أََتَكلَّم   األَْلَباِني، قَاَل اْبن ع ثَ ْيِمين، قَاَل اْبن  بَاز، قَاَل األَْلَباِني، قَالَ  قَالَ 

ِإَذا  !! َفس ْبَحاَن اهلل أَنَا أََتَكلَّم  َعلى قَ ْولِ ِهْم َوِفْعِلِهْم،! َهَذا قَ ْولِ ي أَنَا؟ ْولِ ِهْم َوِفْعِلِهْم، َأوْ َعلى ق َ 
، َوالذي َأْطل  ب  ه   ِفْعِل ي ِإَذا  َأْن ت  َحاِكم وِني ِإلى َصرِيِح ِعَبارَِتي، َأوْ  َكاَن في الن َّْفِس َشيٌء َيْظَهر 

َعالِ ي، فَ َهَذا اأَلخ  َكاَن َيِجب   م ْنَحرِفًا، فَ َقْد أ َدلِّس  َعَلْيك ْم في ِعَبارٍَة، فَاْنظ ر وا ِإلى ه  رَأَيْ ت م و  َأف ْ
اهلل تَ بَاَرَك  َوس ِني  في َأنَّ  الَ َيش كُّ َسَلِفي   :َأق ول  ِبَهِذِه ال م نَاَسَبةِ وَ  َعَلْيِه َأْن ي ْحِسَن الَظنَّ بَِنا،

َوأَنَّ ه   َوالَجَماَعِة، َوَنَشَره  في ِباَلِد الَيَمِن َعلى َيِد َهَذا الرَّج ِل، ى َأْحَيا َمْذَهَب َأْهِل السُّنَّةِ َوتَ َعالَ 



َوَما َذِلَك ِإالَّ ِبَسَبِب اإِلْخاَلِص،  في َعَمِلِه لَْيَس َشْخًصا َواِحًدا، م َؤسََّسات، فَ َرِح َمه  اهلل،
ًنا َأخِ   .َشْيءٌ  َوْلت ْحِسِن الظَّنَّ بَِأِخيَك، َهَذا ي الَكاِتب،فَ ْلتَ َق رَّ َعي ْ

 
، ، أَنَا بَ َلَغِني اآلَن في  َوالشَّْيء  اآلَخر  َما َداَم َوَقْد َجاَء َهَذا السَُّؤال  َوالشَّْيء  بِالشَّْيِء ي ْذَك ر 

َبَكِة، ابِيَن، ضَّ اهلل فَافَ  ،م ْقِبل ج َهْيَم انِ ي: ليَ ق و  م َحمَّد بن هادي َأنَّ  الشَّ َواَه الَكاِذبِ ي َن، الَكذَّ  َأف ْ
َما َأق ول ه  ِإالَّ في  ،!!َأق وَل َهَذا الَكاَلَم َما أَنَا بِال َجَباِن، َأق ول ه  اآلَن َوَقْد َماتَ  َواهلل، َلْو َأَرْدت  َأنْ 

 َهَذا! فَ َكْيَف بِ َي اآلَن بَ ْعَدَما َماَت َأق ول  َهَذا الَكاَلمَ  َحَياتِِه، َوه َو َبَشٌر، َلْن ي ِصيبَنِ ي ِبَشْيٍء،
 .َأوَّالً 

اإِلْحِتَراق، أَنَا َأْعِرف  َهَذا الَكاَلم ِمْن أَْيَن  ِإَذا َحَصَل َتَكْهر ٌب فَال َم اس  َقرِيٌب، َوبَ ْعَده   َوثَانِ يً ا،
ِني  ر د وٌد َكِثيَرٌة، أَنَّ ه  ك ِتَبْت َعلَ يَّ  ي واهلل لَ ْم َأرَه ،َدمَّاج، َوقَال وا لي، َوَلِكنِّ  َجاَء، ِمْن َمرَْكزِ  َوَما َه مَّ

 .آَخر َذِلَك، َهَذا َشْيءٌ 
ر ه ، َوالَ َربَّ  َأْن تَ ْعرِف وه ، َوَلَعلَّك ْم َسِمْعت ْم بِِه َعنِّي، َواهلل الذي ال ِإَلهَ  يَ ِجب   َوَشْيٌء ثَاِلثٌ  َغي ْ

َطرِيًّا في ع وِدِه، َوَشابًّا في  َعَرف ْت م وِني ِمْن ِسِنين، َوالذي الَ يَ َزال   هادي م َحمَّد بن ِسَواه ، َوأَنَا
 فَ ق ْلت  ِفيِه َما الحج وِري، ىَيْحيَ  التَّ لَ وَُّن، َوالَ الرََّوَغاَن، س ِئْلت  َعنْ  ِسنِِّه، َعَرفَِني َقرِيًبا، َما أ ِحبُّ 

، فَ تَ َردََّد الَكاَلم ، َراٌد،  َوَشاَع َوَذاَع، َفَصاَر َما َصاَر، فَ َكاَن ك لّ  ق  ْلت  يَ ْوٍم يَْأتِيِني َمْجم وَعٌة، َأْو َأف ْ
أ رِيد   نَ َعْم، َسجِّْل؟ ق  ْلت  واهلل َلْست  بِالَخاِئِف، َولَ ِكنْ : ق  ْلَت؟ َأق ول   َهْل ق  ْلَت؟ َهْل ق  ْلَت؟ َهلْ 

 بِنَ ْفس ِي، أَنَا أَْبِغي َأْخَباَر الث َِّقاِت َتْمِشي، ش ْفتَ  ب  دَّ َأْسَمع أَنَاَأْن َأْكِسَر َهِذِه الَقاِعَدة، َوِهَي الَ 
 .الَ  َأوْ 

يحي الحجوري ِإنَّ ه  رَج ٌل َسِفيٌه، َوَما  أَنَا ق  ْلت  فينَ َعْم، : َجازَان، فَ ق ْلت   َذِلَك في س ِئْلت  بَ ْعدَ 
، َوالشَّْتمَ  ِعْنَده   ِإالَّ !! ىي ْستَ َفاد  ِمْنه  اآلن ِمْن يَ ْحيَ  ، َوَماَذا ي ْذَهب ِإلى َدمَّاجِإالَّ السََّفَه، َوالسَّبَّ

، َوالسََّفَه، ْتَم، َهَذا ق  ْلت ه  أَنَا، َوق  ْلت   السَّبَّ َوِفي بَ ْعِض األَْلَفاِظ  ه َو ِمْثل فَاِلح، َبْل َأَشّد،: َوالشَّ
 : ، َكَما قَاَل الشَّاِعر  (َبلْ )ه َنا ِبَمْعَنى  (َأوْ )، فَ (َأوْ )، و (َبلْ )ال َمرَّاِت  بَ ْعض َأْو َأَشّد،

تَ ه م ِإالَّ *** َأْو زَاد وا َثَمانِ يَ ًة  َكان وا ثَ َم انِينَ  ادِ  َلْم أ ْح ِص ِعدَّ  بَِعدَّ



 
 الشَّاِهد  ق  ْلت  ، فَ (َبلْ )ه َنا ِبَمْعَنى  (َأوْ )اَل، فَ ! يَ ْعِرف  َأْواَلَده ؟ َبْل زَاد وا، َهْل يَ ْعِني أَنَّ ه  الَ : يَ ْعِني

ِمْن َذِلَك، َفَجاَء بَ ْعَد َذِلَك الَكالم   َهِذِه الِعَبارَاِت اأَلرَْبع، َوَأِدلَّ ت  َها ِعْنِدي، َوَلْست  بِال َخاِئفِ 
ر ه ، َوالسََّفه الَ ي ْمِكن  َأْن أ َجارِيَه   الِذي َجاَء، َوالَ َيِضير نِ ي،  سََّفِه،بِال فَِليَ ق ْل َماَشاَء، ه َو َوَغي ْ

 ع َلَماء  السُّنَِّة في َمرَْكِز َدمَّاج اآلن الَقَصاِئد  ِفيِهْم،. َمْسم وعٌ  َوَصْوت ه   َيْكِفيِه َأْن َأِصَفه  بِ ِه،
َهذا  َهلْ  :ة خ ذ وَها، أَنَا اآلن ق  ْلت  َهِذِه الَكِلمَ  ،-رحمه اهلل-َهْل َهَذا في َعْهِد م ْقِبل  ي َسبُّوَن،

ع ثيمين، َصحَّ  األَْلَباني، اْبن  بَاز، اْبن   ل، قَ ْبَل قَِليٍل َكْم َكرَّْرنَا؟ األَْلَباني، اْبن  بَاز،في َعْهِد م ْقبِ 
قَاَل َماِلك، : َشْيٌء، َنْحن  نَ ق ول   أَْنَت في نَ ْفِسكَ ! الشَّيخ م ْقِبل؟: ، قَال وا لِ َم اَذا الَ تَ ق ول  !اَل؟ َأوْ 

 قَالَ : َأَحٌد قَاَل لَ َنا لماذا َما تَ ق ول ونَ  َما! قَاَل ع َمر، َصحَّ َأْو اَل؟ و َبْكر،قَاَل أَب و َحِنيَفة، قَاَل أَب  
َفِهَم َهَذا تَ نَ ق ٌص ِمنَّا ِإالَّ  َأَحدٌ  َما! قَاَل اإِلَمام َأْح َمد؟: الشَّْيخ  َأْح َمد، لماذا َما تَ ق ول ونَ 
 قَال وا لماذا َما تَ ق ول  َسيِّد نَا أَب و َبْكر، لماذا َما تَ ق ول  َبكر،  الصُّوِفيَّ ة، ِحيَنَم ا تَ ق ول  قَاَل أَب و

 َوَهَكَذا،! َسيِّد نَا َح ْمزة؟َسيِّد نَا ع َمر، لماذا َما تَ ق ول 
 .َوتَ تَ َم حَّ ك   لق ل وب  ِإَذا َمِرَضْت تَ َتَمحَّ ل ،!! هللا َفس ْبَحانَ  

 
 ىيحي َوقَال وا َما قَال وا َوزَاد وا، َوَتَكلَّم وا ِبَم ا َتَكلَّم وا، َوَتَكلَّمَ  ْم،َفَذَهَب َهؤ اَلِء ِبَهَذا الَكالم ِإلَْيهِ 

َهَذا ظ ْلٌم،  !الحجوري؟ ىيحي اآلن يَا ِإْخَوة، َهْل َدْعَوة  م ْقِبل في الَيَمنِ  .آِخرِهِ  َوِإلى الحج وِري
َعاِة؟ أَْينَ  َما ِعْنَد  َهَذا اآلن ِإَساَءٌة، َحِقيَقًة،! م؟أَْيَن ه  ! م ْقِبل؟أَْيَن بَِقيَّة ط الَّب الشَّْيخ ! بَِقيَّ ة الدُّ

فَانْ تَ َقل وا َوقَال وا َيْطَعن  في ! اهلل الَعِظيم س ْبَحانَ ! س ْبَحاَن اهلل !الحج وِري؟ ىِإالَّ َيْحيَ  م ْقِبل
ألَن َّه  َأْصالً َيْطَعن   م َحمَّد بن هادي، َعَلىى َخِسيَسَة َيْحي َأرَاد وا َأْن يَ ْرفَ ع وا الشَّْيِخ م ْقِبل، ألَن َّه مْ 

  .تَ بَ ًعا ِإالَّ ى يَ ْحيَ  في م ْقِبل، َما طََعَن في
 َلْسَت م ْقِباًل، َولَْيَس َعلي َحَسن اأَلْلَباِني، ِرْق َكَرى، َأْطِرْق َكَرى، َأْطِرْق َكَرى،أطْ :َ فََأق ول  َله

يَ ْعِرف   هادي م َحمَّد بن َهَذا الَ يَ ر وج ، َوَمْن َعَرفَ  ؤ اَلِء َأنَّ ِمْثلَ َهؤ اَلِء ِقَمٌم َشاِم َخٌة، فَِليَ ْعَلم هَ 
 .بَابٌ  َهَذا. ِإالَّ اهلل َجلَّ َوَعالَ  ِصْدَقه ، َوأَنَا الَ َأَخاف -ِإْن َشاَء اهلل-



 ِبَدمَّاج، َداِر الحِديثِ ال َمْوِقع الِذي ي ْكَتب  ِفيِه بِاْسِم  َم ْجم وَعٌة في َهَذا ِفيهِ  الَباب  الثَّاِني،
ابِي َن، َجَهَلةٌ  ابِي َن، َجَهَلٌة َجْهالً م رَكًَّبا، وََك ذَّ ، فَال َجاِهل   َجْهاًل م رَكًَّبا، وََك ذَّ َأمَّا ال َجْهل  ال م رَكَّب 

ًبا فَ ه َو الِذي الَ يَْدِري، َوالَ َيْدِري أَن َّ ه  الَ َيْدِري، َجْهالً    ْجَهل  أَن َّ ه  َجاِهٌل، َوِلأَلَسفِ َجاِهٌل َويَ  م رْكَّ
 فَِإنَّ ال َمَباِني َأْوِع يَ ة َحِقيَق ًة، ِكَتابَاتِِهْم، ألَن َّ ه  الَ يَ ْعِرف ل غَ َة الِعْلمِ  الحج وِري ي  َؤيِّد ه ْم في ىَيحي

 .ال َمَعاِني
 أَيَّاٍم، َمْن َسمَّْوه   َوالَ َسِمْعت  بِِه ِإالَّ قَ ْبلَ ِمْن َهؤ اَلِء، أَنَا الَ َأْعرِف ه ،  َوَسَأذْك  ر  لَ ك ْم َواِحداً 

َواْسَمح وا لِ ي َعَلى  رَأَْيت  َأْجَهَل، َوالَ َأْكَذَب ِمْنه ، أَنَا َما ، َهَكَذا َكَتَب بِالضَّْبِط، فَ َهَذابِالسَِّوِري
َيد قُِّني، رَأَْيت  َله  َمَقااًل َجاء ونِ ي  َسْل َمنْ : قَالَ ! الِجَدار  لِْلَوَتِد لِ َم َتش قُِّني؟: َهِذِه، قَالَ  الشَِّدةِ 

وَ  !!يأَنَا انِْتَخابِ ! أَنَا االنِْتَخاِبي م َحمَّد بن هادي، الرَِّد َعلى بِِه، ِكَتابٌَة في  ،ىفَ نَ َقَل لِ َي فَ ت ْ
َوأَنَا اآلَن َما -: االنِْتَخابَاِت فَ ق ْلت    ه  نَ َقَلَها ِبَحَذاِفيرَِها، َوِهَي أَنَِّني س ِئْلت  َعنِ َوالَحْمد  هلل أَنَّ 

االنِْتَخابَات  َهِذهِ  :، ق  ْلت  -بِالَحْرِف، َلِكْن َلْن َأْخر َج ِإْن َشاَء اهلل َعْنه   َأْضِبط  َكاَلِمي اأَلوَّل
ي َصوِّت  ِفيَها ال م ْسِلم  َوالَكاِفر  في ِباَلِد الك فَّاِر،  ْيٌء، الشَّْيء  اآلَخر  لَْيَسْت ِمَن االْساَلِم، َهَذا شَ 

و ِجَدْت في ِباَلٍد م ْسِلَمٍة َوِفيَها  الثَّاِلث  َيْدخ ل  ِفيَها َمْن لَْيَس َأْهاًل، َوالَ تَ ْعِنيِه، َوِإَذا َوالشَّْيء  
َوَصاِحب  َها  لَكاِفر، َوالرَّج ل  َوال َمْرَأة ، ِإلى آِخرِِه، ث مَّ َشْيٌء رَابِ ٌع، ق  ْلت  ا َأقَ لِّ يَّ ةٌ َكاِفَرٌة َيْدخ ل  ِفيَها

ْن َتَخب  يَْأِتي َوي  ْقِسم  َويَ ْحِلف  على االْلِتَزاِم بِالدُّْست وِر، ث مَّ ق  ْلت  بَ ْعَد َذِلَك، يَ ْعِني  بَ ْعَد َهَذا، ال م 
لَ ِكْن بَ ْعض   :ث مَّ ق  ْلت   بِالصََّراَحِة، َي َحَراٌم، َحَراٌم، الَ َتج وز ، َحَراٌم،َفهِ : َخاِمَسٌة، ق  ْلت   َمْرَحَلةٌ 

َتى بِأَنَّ َها تَ ج وز  في َحالِ -َوَحِفَظ َوَوفََّق َمْن بَِقيَ  رَِحَم اهلل َمْن َماَت ِمْن ه ْم،-ع َلَم ائَِنا   ، َأف ْ
، َولَ ِكْن ي َحاِرب  االْساَلَم،  َكاِفٌر، َأْو َمْن ه وَ الضَّر ورَِة، َحاِل االْضِطَراِر، ِإَذا و ِجَد   م تَ َلبٌِّس يَ َتظَاَهر 

، َهَكَذا قَال وا َيج وز  االنِْتَخاب  لَِئالَّ يَْأتِ ي َهَذا، ِمْن بَاِب الضَّر ورَِة، َفِفي َهِذِه الَحاَلة ، وََكرَّْرت 
َأْسأَل ك ْم  ِبيح وَها م ْطَلًقا، َهَذا َكاَلِمي نَ َقَله  ه َو ِبر مَِّتِه، فَأَنَاي   َأكَّْدت  َهَذا، فَأَبَاح وَها َضر ورًَة، َوَلمْ 

النَّْحِو، َوأَنَا َأق ول  الَ تَ ْعَجل وا، َلِكْن َأِجيب وِني  بِاهلل َعَلْيك ْم، الذي يَ ق ول  َهِذِه ال َمَقاَلَة َعَلى َهَذا
فَأَْنَت  ]...[ لَ َنا  أَنَّ َك ق  ْلَت َما ذََكْرتَ ه   م َحمَّد بن هادي ا يَاق ول وا ِإْن ك ْنَت َصاِدقً  في الت َّْقِيْيِد،



يَ ق ول  َهِذِه ال َمَقاَلَة َعلى َهذا النَّْحِو َيك ون  َأَجاَز  َوِإالَّ َفك ْن َصاِدقًا فَ َلْسَت َكَذا، َهِل الِذي َكَذا،
 !يَا نَاس؟ االنِْتَخابَات

َوأَيََّده   الَ َأزَال  َمَعه  انِْتَخاِبي،ك لَّه ، َوأَنَا  الَكذَّاب نَ َقَل َهَذا الَكالم ال َمْخذ ولَهَذا  َأْسأَل ك ْم بِاهلل،
فَالَعالِ م   ل غَ َة الِعْلِم، الَ ه َو يَ ْعِرف  الِعْلَم، َوالَ َشْيخ ه  يَ ْعِرف  : فَ ق ْلت   الحج وري، ىالسَِّفيه  ي َْحيَ 
، َهْل َنَسَب ِإلى نَ ْفِسِه قَ ْواًل؟ اْختَ َلفَ : ِحيَنم َا يَ ق ول   فَِإَذا ! الع َلَم اء  َكذا وََكذا، وَكذا، َوَيْسك ت 

َلِكْن يَا ! أَنَّه  نَ َقَض الَقْوَل الذي قَاَل بِِه؟ أَنَا َأق ول  َكذا، َوقَاَل آَخر وَن َكَذا، َهْل َمْعَناه  : قَالَ 
ْعَوَة  ِم، َواهلل َما َعَرف وا أَْبَجِديَات الِعْلِم،لَْيس وا َحتَّى ط الََّب ِعلْ  َهؤ اَلءِ  ِإْخَوِتي َوِإنََّما َأْفَسَد الدَّ

 :قَالَ  َوَصَدَق َمنْ  َأْمثَال  َهؤ اَلِء، َوَتْشِيْيخ  ِمثل َهؤاَلِء،
َر للتَّْدرِيِس ك لُّ م َهوِّسِ   ال م َدرِّسِ  بَِليٍد ي َسمَّى بِالَفِقيه *** َتَصدَّ

 َمْجِلسِ  بِبَ ْيٍت َقِديٍم ِقيَل في ك لِّ *** ِم َأْن يَ َتَمث َّل وا الِعلْ  َفح قَّ أَلْهلِ 
  م ْفِلسِ  ك اَلَها َوَحتَّى َساَمَها ك لُّ *** َحتَّى َبَدا ِمْن ه َزالِ َها  َلَقْد َهز َلتْ 

ِديثًا، َبْل ك ّل َمْن َسِمع الحديَث، َعَشَرة َأَحاِديث، ِعْشرين حَ  ِلأَلَسِف، ِلأَلَسِف، ِإْخَوِتي، لَْيسَ 
 َفِقيًها، َصاَر طَاِلَب ِعْلمِ  َصارَ ]...[ َوَغْيرِِه ]...[ الب َخاِريَّ  قَ َرأَ 

يِن، َوالذي َما  الِفْقه  بَاٌب، َوالسََّماع َوالن َّْقل َوال َحْمل بَاٌب، َمْن ي رِِد اهلل بِهِ   َخْيراً يَ َفقِّه ه  في الدِّ
 .بَِعالِ م، َوالَ طَاِلب ِعْلمٍ ل َغَة الِعْلِم َهَذا لَْيَس  لَُّغةَ ال يَ ْعِقل  النُّص وَص، َوالَ يَ ْعِرف  

 
ر  م ْقتَ َنى:َوبَعد    ِاعتَ َنى َوالِفقه  َأْوَلى َما بِِه الَعبد   *** ِإنَّ الفِّْقَه َخي ْ

 َتط ول   ِفي ج  َمٍل ش ر وح َها*** َعَليِه اهلل  َوالرَّس ول   َحضَّ 
 يَ ْعِقل   ِبم وِجِب اأَلْمِر الَِّذي ال*** َكْيَف يَ ْعَمل  يَ ْفَقه    َمْن َلم َيك نْ 

 
ال م ْخَتَصَراِت في ك ت ِب  َلْو قَ َرأَ في ِمْثِل م  ْخَتَصٍر ِمنَ  يَ ْعرِف وَن، َوالَ  يَ ْفَقه وَن الِعَبارَات، َهؤ اَلِء الَ 

َواَل، َوِإَذا اْخَتاَر،: يَ ق ول ونَ  ال َمْسأَلََة َوَسَكَت، الِخاَلِف، َلَرَأى َأنَّ الَعاِلَم ِإَذا َحَكى  َأْطَلَق اأَلق ْ
اأَلْمِثَلِة، َوَأْشَهرَِها بَ ْيَن َيَدي ط الَِّب الِعْلِم اآلن  رَجََّح، َوِمْن َأْمَثلِ : اْخَتاَر، َوِإَذا رَجََّح قَال وا: قَال وا



ْنِذِر، ي َ  بَ ْعدَ  َيْحِكي، إذا اْخَتاَر، قَاَل وََكَذا  ق ول  بَ ْعَدَماانِْتَشاِر السُّنَِّة، َوالحِديِث، ِكتَاب  اْبن ال م 
، َهَذا في  َكَذا وََكَذا وََكَذا، َويَ ق ول  : َيك ون  قَاَل بِِه، َأمَّا َشْخٌص يَ ق ول  َلكَ  وََكَذا وََكَذا، َوبِِه َأق ول 

َهَذا َكِذٌب َأْو ! َهَذا انِْتَخاِبي: ق ول  ع َلَمائَِنا، ي َ  َوقَاَل بَ ْعض  : َحَراٌم، َوتَ ِجيء  ِحيَنَم ا يَ ق ول  : اأَلِخيرِ 
، ق ول وا ِإْن َكاَن َكَم ا ق  ْلت فَأَنَا أَنَا! اَل؟ َأْسأَل ك ْم، َهْل َهَذا الَكالم  َأْسأَل  ك م بِالَقْيِد الِذي ذََكْرت 

 ذين قَال وا ِبَجَوازَِها بَ ْعض  َوال: ث مَّ اْسَمع وا بَ ْعَد َذِلَك، قَالَ  َهَكذا،! َيِصحُّ؟ َفس ْبَحاَن اهلل الَعِظيم
 .َخاَلصْ  الع َلَماِء، َوِهَي زَلَّة  َعالِ ٍم، َوَقْد ر دَّ َعَلْيِهْم َوانْ تَ َهى،
الشَّيخ،  :أللباني، َهذا اآلن َما ق  ْلَناباز، وا َتْدر وَن َمْن ه م  الِذيَن قَال وا ِبَها؟ أَِئمَّة  الَعْصِر، ابن

َنا بِا عثيمين،  األ وَلى، ِعْنَد َهؤ اَلِء َنْحن  الَ َنْحَترِم ه ْم، ابن باز، واأللباني، وابن لَكِلَمةِ َلِكِن اْكتَ َفي ْ
َأْسَتْحِضر، َلِكن  الرزاق عفيفي، والغديان، والشيخ أحمد شاكر، َوغير هؤالء، اآلن َما عبد

يخ األلباني َونَاَقَشه  في َهَذا، َوقَاَل بِالشَّ  اتََّصلَ  -رحمه اهلل- ض ه ْم، َبل الشَّْيخ م ْقِبلَهؤ اَلِء بَ عْ 
الضَّر ورَِة، َفَسَكَت الشَّْيخ  َكْيَف ت ِبيح  االنِْتَخابَات، قَاَل أَنَا َما َأَجْزت  َها، أنا ق  ْلت  في َله  أَْنتَ 

َوالِذي الَ  َعالِ ٌم، الجواَب، َشْيخٌ  ألَن َّه  يَ ْفَقه  الِخطَاَب، َويَ ْعِرف  َويَ ْفَهم   م ْقِبل، َتْدر وَن ِلَماَذا؟
َعلى أَنَّه  اَل  َوَقْد َأْج َمَع الع َلَم اء   الجَواِب َهَذا الَ يَ ْفَهم  ال ح جََّة، َوالَ ي ْحِسن  رَدَّ  يَ ْفَهم  الِخطَاَب،

ه مفَ َهؤ اَلِء ه م  الع   ِإيَّاَها الَ يَ ْعرِف  َها، يَ ْنَبِغي َأْن ي  َخاَطَب ِبَها، ألَن َّه  َلْو ت  ْعِطيهِ   َلَماء الِذيَن قَاَل َعن ْ
 .َوانْ تَ َهى زَلَّة  َعالِ ٍم، ر دَّ َعَلْيِهمْ  ِإَذا كان َهؤ اَلِء الع َلَماء! َوَحْضَرت َك َمْن؟ زَلَّ ة  َعالم، َما َشاَء اهلل،

، الَ َساَق (السِّْلك)ا َشَجَرٌة اْسم هَ  ه َناكَ  َهؤ اَلِء نَاٌس م َتَسلِِّقيَن، َوأَبْ َناِئي، فَ َيا نَاْس، يَا ِإْخَوِتي
 الَعرِيِش، ِإَذا ج ِعَل لَ َها َعرِيٌش طَاَلْت، َوارْتَ َفَعْت َحتَّى َتِصل ِإلى لَ َها، َضِعيَفة الَ تَ ق وم  ِإالَّ على

فَ ْهٌم، َوِإنََّم ا  َوالَ ِفْقٌه، َوال َمْعرَِفٌة، َوال السَّماِء، فَ َهؤ اَلِء َمثَ ل ه ْم ِمْثَل َهؤ اَلِء، َما رَفَ َعه م ِعْلم ه ْم،
َها، َوظَنُّوا َأنَّ االنِْتَساَب َكاٍف، َأَووا ِإلى َهِذه فَ َهؤ اَلِء ه ْم َضَرٌر َعلى  ال َمَجاِلس، َوانْ َتَسب وا ِإلَي ْ

ْعَوةِ  ْعَوةِ  الدَّ  .السََّلِفيَّةِ  السََّلِفيَِّة، َوَشر  َعلى الدَّ
َعلى َعْبِدِه،  َلَعلِّي َأْخِتم  ِبَهَذا، َوَصلَّى اهلل َوَسلََّم َوبَاَرَك،، وَ َوالسَّاَلَمةَ  فَ َنْسَأل  اهلل الَعاِفَيةَ 

 اه  ."كَفواهلل الَ َأر دُّ َعَلْيِهْم بَ ْعَد َذلِ  َوَرس وِله، نَِبيِّ َنا م َحمٍَّد، َولِيَ ق ول وا َما قَال وا،
                                                                                                                                                                                                                                                       



 [من هنا صوتيَّاً ]
 ..من قام بتفريغه واالعتناء به جزى اهلل خيراً 
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